
Topsport, fokkerij en bedrijfsleven 
verenigen zich in Zangersheide
Al 27 jaar lang staat het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses met stip 
genoteerd in de agenda van menig paardenliefhebber! Van 21 tot en met 25 september 2022 vindt de 27ste 
editie van het Wereldkampioenschap voor 5-, 6-, en 7-jarige springpaarden plaats op Domein Zangersheide. 
Net zoals andere edities verwachten we ook dit jaar de beste jonge paarden ter wereld. Maar ook de beste 
Belgische ruiters en amazones zullen van 21 tot en met 24 september strijden voor de prestigieuze titel van 
Belgisch Kampioen. Alsof dat nog niet genoeg is, kunt u daarnaast nog genieten van de FEI Sires of the World, 
een exclusieve competitie voor dekhengsten op 1m50 niveau. Wilt u later ook deelnemen aan dit ongeziene 
evenement? Kom dan ‘s avonds zeker even langs op de Quality Auction, waar u kunt bieden op uitzonderlijk 
geselecteerde veulens van de hoogste kwaliteit! 

VIP-Arrangement
Tijdens dit prachtige evenement is er natuurlijk ook een 
schitterende VIP-setting voorzien, zodat u in het grootste 
comfort topsport en fokkerij kunt beleven. Samen met 
uw gasten kunt u zo vier dagen genieten van een volledige 
catering bestaande uit gastronomisch eten gepaard met 
heerlijke wijnen en andere consumpties. Daarnaast biedt 
ons VIP-terras ook de ideale gelegenheid om sponsors en 
andere genodigden in een ongedwongen sfeer te ontmoeten: 
zo waren er vorig jaar maar liefst 2.800 bedrijven op ons 
VIP-terras vertegenwoordigd!

Wat betaalt u voor een VIP-arrangement?
Voor een VIP-tafel voor 6 personen en voorzien van uw 
(bedrijfs)naam, wordt € 6.000 excl. BTW in rekening 
gebracht. 

Wat krijgt u daarvoor terug?
Behalve de onbetaalbare relatiemarketing die u tijdens vier 
dagen te Zangersheide zelf regelt, regelen wij op 22,  23, 24 
en 25 september 2022 voor u:
• Per dag 6 VIP-kaarten voor toegang tot evenement en 

VIP-terras (totaal 24 VIP-kaarten) 
• Per dag 3 VIP-parkeerkaarten 
• Exclusieve catering (ontbijt & lunch) inclusief drankjes. 

Het VIP-terras is geopend van 08.00 – 18.00 uur

Reserveer daarom nu reeds kaarten voor dit unieke 
evenement! Wij hopen u op het VIP-terras te mogen 
begroeten. Tot ziens, in september op Domein Zangersheide 
in Lanaken.

Z a n g e r s h e i d e . . .  t h e  p l a c e  t o  b e  !



VIP-Arrangement 2022

FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses 2022 

21 – 25 September 2022

Ondergetekende :

Bedrijfsnaam  :

Adres  :

GSM nummer  :

E-mail  :

BTW-nummer  :

Credit card nr.  :

Credit card houder :

Expiry date  :  /  CVC:

Reserveert hiermee het Zangersheide VIP-arrangement en verklaart zich daarmee bereid het verschuldigde bedrag meteen na 
ontvangst van de factuur te voldoen aan Zangersheide (VIP-kaarten worden niet verstrekt indien deze niet vooraf betaald zijn): 

  �Een VIP-tafel voor 6 personen per dag (� 6.000,00 excl. BTW)

Vermelding op het naambordje: 

Plaats en datum:   Handtekening en naam: 

Expiry date  :  /  CVC:Expiry date  :  /  CVC:

Zangersheide, Domein Zangersheide, 3620 Lanaken, Belgium, 
Tel. +32 89 73 00 00, Fax +32 89 72 19 13, VIP@zangersheide.com - www.zangersheide.com


